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Resumo

No âmbito de uma cooperação transfronteiriça entre a região de Trás-os-Montes em
Portugal e a região de Castilla e Leon em Espanha, foi desenvolvido o projeto Biourb, que
teve como objetivo principal a identificação de oito soluções bioclimáticas inseridas na ar-
quitetura vemacular nas zonas abrangidas pêlos municípios de Bragança, Miranda do Dou-
ro, Vimioso, Mogadouro, Salamanca, Zamora e, em especial, nas zonas dos parques de
"Los Arribes dei Duero" e de "El Sayago". As soluções bioclimáticas inventariadas foram:
Parede de Inércia; Estufa Anexa; Cobertura Captadora; Parede Verde; Espaço de Transição
Orientado; Climatização Geotérmica; Cobertura Verde e Arrefecimento Evaporativo.

A elaboração e edição de um Manual para a Conservação e Reabilitação da Diversida-
de Construtiva constituíram igualmente um objetivo do projeto Biourb. Pretendeu-se com
este trabalho fornecer um conjunto de informações relevantes para quem tem a responsabi-
lidade ou a preocupação de prolongar a vida útil dos edifícios e divulgar, junto dos utentes,
as boas e más opções de conservação e reabilitação bem como as anomalias que afetam este
património edificado. Infelizmente, de uma maneira geral, as construções tradicionais têm
sido pouco conservadas e reabilitadas ou, quando o são, ficam sujeitas a intervenções (ar-
quitetónicas e estruturais) por vezes inadequadas.

O presente artigo descreve sumariamente o conteúdo do re fendo Manual, onde se apre-
sentam descrevem as várias soluções bioclimáticas representativas da região, bem como as
patologias de que padecem e onde se indicam algumas técnicas de conservação, preserva-
cão e reabilitação. As particularidades arquitetónicas identificadas neste Manual constituem
um incentivo à construção bioclimática, de modo a aproveitar os princípios da arquitetura
tradicional, integrando-os e inspirando a construção bioclimática atual. E objetivo deste
Manual demonstrar a importância destas soluções de arquitetura vernacular que devem ser
preservadas, mantidas e reabilitadas. É necessária a consciencialização para a necessidade
de recuperar o património edificado existente, tornando como princípios base preservar e
conservar, valorizando todas as particularidades que são únicas, o traço e a identidade do
património arquitetónico e cultural.
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